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Uden, oktober 2019 
 
Het einde van het jaar komt in zicht. Tijd om terug te kijken maar vooral ook tijd om vooruit te kijken. In 
dit visiedocument vind je een goed overzicht van wat we volgend jaar allemaal gaan doen en waarom. 
We zijn natuurlijk niet alleen met volgend jaar bezig. Ook projecten met een langere termijn zoals 
bijvoorbeeld de plannen voor de herindeling van Uden met Landerd, houden ons bezig. 
 
Deze herindeling is namelijk niet alleen van belang voor de ondernemers in deze regio, maar geeft 
ook te denken over de toekomst van de UOV De Kring. De speerpunten van de vereniging zijn 
namelijk netwerken en het behartigen van ondernemersbelangen. Wat betekent een herindeling voor 
deze speerpunten? Wat betekent dit voor onze relatie met andere ondernemersverenigingen? 
Verenigingen die ook belangenbehartiging als speerpunt hebben. Moeten we samen gaan werken of 
juist niet?  
 
Daarnaast zie je dat er steeds meer netwerken ontstaan, zoals online en netwerken die zich op een 
bepaalde doelgroep richten. Wat betekent dit voor UOV De Kring? Past onze structuur nog? Aan 
welke activiteiten is behoefte? Moeten we van een vereniging naar een platform, een collectief of een 
community?  Moeten we als ondernemersverenigingen in Landerd en Uden een overkoepelende 
organisatie opzetten die gaat functioneren als belangenbehartiger voor alle ondernemers in de nieuwe 
gemeente? En zo ja hoe dan? 
 
Het speelveld verandert en het is een mooie uitdaging om te kijken hoe wie hier het beste op kunnen 
inspelen als UOV De Kring. 
 
Al bovenstaande vragen spelen op dit moment zeer sterk en dan is het leuk om in overlegstructuren te 
zitten zoals in het bestuur van VNO-NCW Oost-Brabant. Daar zitten ondernemersverenigingen zoals 
de POM (Platform Ondernemend Meierijstad) en de OIK (Osse Industriële Kring), die recent of ook 
voor de toekomst met dezelfde uitdagingen kampen. We zullen de komende jaren nog veel 
proefballonnetjes voorbij zien komen voordat duidelijk is welke kant we op gaan, maar dat de UOV De 
Kring de komende jaren qua structuur gaat veranderen, lijkt mij evident. 
 
Leuke en interessante ontwikkelingen voor de langere termijn, maar ook op korte termijn zijn we met 
de toekomst bezig. Voor 2020 hebben we vele interessante zaken op de agenda staan. Zoals het 
HLU, de Hybride Leeromgeving Uden. Indien dat initiatief gedragen gaat worden door de 
ondernemers in Uden dan denk ik dat we een goed project hebben waar veel gemeenten een 
voorbeeld aan gaan nemen. Dit geldt net zo goed voor de Misfits. Ik denk echt dat beide projecten een 
grote toegevoegde waarde kunnen hebben voor het ondernemersklimaat in Uden. We doen dit voor 
jullie maar ook met jullie. Al deze initiatieven krijgen pas echt waarde als jullie als leden er actief 
achter gaan staan. Langs de zijlijn blijven staan als een soort Waldorf & Statler (ja zoek ze maar op 
😊) gaat ons niet veel verder brengen. Alleen samen kunnen we voor een nog beter 
ondernemersklimaat zorgen. 
 
Dus bij deze roep ik eenieder die zich geroepen voelt op om mee te denken, mee te organiseren en 
mee te werken aan de toekomst van UOV De Kring en aan het verbeteren van het 
ondernemersklimaat in Uden en de nieuwe gemeente Maashorst! 
 
Frank de Winter 
Voorzitter 
 



 

   
 

 
Commissie Belangenbehartiging 
Wij zetten ons in voor de leden in samenwerking met overheden, belangenorganisaties en andere 
organisaties en verenigingen. Wij proberen haalbare speerpunten vast te stellen ten aanzien van 
concrete beleidsthema’s en j willen relevante kennis vergaren om onze leden te informeren.  
 
De commissie heeft teneinde dit doel te bereiken; 

- Driemaal per jaar overleg met de wethouder economische zaken en éénmaal per jaar met het 
college van B&W van de gemeente Uden;  
tevens is de wethouder altijd uitgenodigd op onze ALV om zaken toe te lichten of de leden te 
informeren over actualiteiten. Een constructieve verhouding met de gemeente Uden zal ook 
voor 2020 een belangrijk speerpunt zijn voor UOV De Kring. Hierop blijven we investeren door 
proactief het gesprek aan te gaan met de gemeente Uden en daar de ideeën en zorgen van 
de leden te delen. Andersom zullen we de gemeente ook actief uitnodigen om ook het 
gesprek met onze leden aan te gaan en ze mee te nemen in de plannen en ontwikkelingen 
van de gemeente die relevant zijn voor de ondernemers. 

- Is afgevaardigd in de raad van advies van SBBU, heeft zitting in het bestuur van VNO/NCW 
Brabant/Zeeland en heeft regelmatig overleg met overige ondernemersverenigingen zoals 
Platform Ondernemend Meierijstad (POM), Zeelandse Ondernemersvereniging (ZOV), 
Maashorst Betrokken Ondernemers en AgriFoodCapital (AFC).  
 

Voor wat betreft belangenbehartiging richt UOV De Kring zich het komend jaar concreet op de 
volgende punten: 

1. Arbeidsmarkt en Onderwijs 
- Wij hebben in 2019 met de gemeente, de bedrijven en het onderwijs verschillende malen om 

tafel gezeten om de ontwikkelbehoefte van Uden in beeld te brengen.  
- In 2020 zal deze ontwikkelbehoefte concreet worden ingevuld door de start van een opleiding, 

gericht op behoud en binding van inwoners en bedrijven aan de gemeente Uden. Hiervoor is 
een kwartiermaker ingeschakeld die mede door subsidie van de gemeente mogelijk is.  
Door het bieden van gepaste opleidingen en opleidingsvormen zullen vanuit dit project 
uiteindelijk voldoende goed geschoolde werknemers voor Udense bedrijven beschikbaar zijn.   

 
2. Infrastructuur en Ruimte 

- Wij hebben aansluiting gezocht bij het BMN (brabantmobiliteitsnetwerk), welke werknemers in 
Uden willen verleiden tot flexibel werken en het gebruik van alternatieven voor de auto, zoals 
de (elektrische) fiets of openbaar vervoer. Het terugbrengen van het aantal autoritten, zeker 
op de drukste momenten, is niet alleen belangrijk voor de bereikbaarheid van Uden, maar sluit 
aan bij duurzaamheidsambities en de gezondheid in het algemeen.  
In 2019 is de verkenning gestart en in 2020 wordt verder gesproken over de 
mobiliteitsmaatregelen, ook buiten de WKR.  

 
3. Ondernemerschap en samenwerking 

- Samenvoeging gemeente Uden/Landerd (aanzet voor Maashorst-gemeente) blijft een 
speerpunt van ons. In 2019 stuurden we met enkele andere ondernemersverenigingen in de 
omgeving een open brief met vragen aan de besturen van beide gemeenten.  
In 2020 houden we de ontwikkeling nauwlettend in de gaten en attenderen het bestuur op het 
realiseren van en gunstig ondernemersklimaat.  

 



 

   
 

Commissie Netwerken & Communicatie 
UOV De Kring is de grootste netwerkvereniging voor ondernemers in Uden met enorm veel  
kennis, ervaring en al zeggen we het zelf: kwaliteit. Wij verbinden onze leden door hun kennis en 
ervaring te laten delen via de georganiseerde activiteiten. Daarnaast bieden wij onze leden relevante 
inhoudelijke thema’s aan en voegen regelmatig professionele sprekers toe aan onze activiteiten. 
 
Elkaar ontmoeten, prikkelen en stimuleren, kennis verbreden en verdiepen en nieuwe mensen 
leren kennen. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke aandachtspunten voor onze leden. Wij hebben 
daarom continu aandacht voor vernieuwing van de bijeenkomsten. Of dat nu de opzet of de inhoud 
betreft. Op die manier blijven we fris en roesten we niet vast in onze routines.  
 
Ook in 2019 waren de activiteiten weer zeer afwisselend. Van een Mastermind tot een zonnige 
wandeling met lunch door de Maashorst, tot aan het bezoek aan het MRK museum en een doe-
activiteit (Woodcamp) in de bossen bij Schaijk. Helaas moest de laatstgenoemde activiteit worden 
afgelast vanwege minimaal aantal aanmeldingen. Uit een korte enquête na de afgelasting bleek het 
tijdstip voor velen een probleem te zijn en daar houden we dus voor 2020 rekening mee. 
 
Verder zijn we tijdens de bedrijvenbezoeken met open armen ontvangen door Sidekix en Selten en 
zijn een aantal ontbijtsessies georganiseerd. We hebben een aantal keren de ZOV (Zeelandse 
ondernemersvereniging) de mogelijkheid geboden om aan te sluiten, met het oog op om onze 
netwerkmogelijkheden nog verder uit te breiden. De nieuwjaarsbijeenkomst, die we dus mét de ZOV in 
Zeeland organiseerden, was een enorm succes. De turning tables waren een behoorlijk gepuzzel, 
maar leverde wel uitgebreide netwerkmogelijkheden op. Wij kijken daarom al mét de ZOV uit naar een 
herhaling van dit evenement. 
 
Communicatie richting de leden heeft plaatsgevonden via de website, de maandelijkse nieuwsbrief en 
via LinkedIn. Ook zijn er artikelen geplaatst in Bedrijvig Uden.   
 
De commissie zet in 2020 in op de volgende activiteiten en werkzaamheden: 
• We trappen af met een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst met de ZOV en eventueel overige 

ondernemersverenigingen uit de gemeentes Uden en Landerd.  
• We organiseren de (verplichte) ALV voor de leden. Dit biedt het bestuur de mogelijkheid om 

verantwoording af te leggen aan de leden en het gesprek met de leden te voeren. Hierbij blijft 
aandacht voor het vernieuwen van het format zodat er ook ruimte is om inhoudelijk te netwerken. 
Door de ALV te combineren met een diner, zorgt voor een mooie opkomst en ongedwongen sfeer.  

• Twee keer per jaar organiseren we een informele bijeenkomst waar ondernemers tijdens een 
activiteit of bijeenkomst kunnen netwerken en elkaar beter kunnen leren kennen. Zo staan voor 
2020 activiteiten zoals een workshop en een City diner op de planning.  

• Elk jaar gaan we ook een paar keer op bedrijvenbezoek. Wat ons betreft een goede manier 
manier om elkaar en elkaars bedrijven beter te leren kennen. We focussen ons op de bedrijven 
binnen Uden, maar maken ook af en toe een uitstap naar bedrijven in onze regio. Voor 2020 staat 
in ieder geval een bezoek aan de Pompekliniek op ons wensenlijstje.  

• Uiteraard gaan we ook weer op zoek naar een ‘out of the box’ activiteit. Wij denken namelijk dat 
het leuk is om elkaar op een andere, meer actieve manier te leren kennen.  

• Het eerste half jaar sluiten we ook in 2020 af met een zomer activiteit. Later sluiten we het 
kalenderjaar 2020 af met een winterborrel.  

• We blijven aandacht besteden aan de mening van leden. Na elke activiteit ontvangen de 
deelnemers dus een evaluatie. Soms ontvangen ook niet-deelnemers een evaluatie. Elke 



 

   
 

evaluatie is voor ons een mogelijkheid om te leren van onze leden. Wat hun tips en tops zijn en 
waarom zij zich bijvoorbeeld niet aanmelden voor een activiteit.  

• In 2019 is een belactie uitgevoerd door het bestuur om na te gaan waarom leden wel/niet actief 
zijn, waarom ze lid worden of lid af zijn. De uitkomst en conclusies van dit onderzoek worden 
verder gebruikt in 2020.  

• In de artikelen van Bedrijvig Uden blijven we aandacht besteden aan thema’s die spelen binnen 
de UOV De Kring en ondernemend Uden.  

• De samenwerking met Misfits wordt verder op poten gezet en we gaan werken aan een verbinding 
tussen de huidige leden en de “Misfits-leden”.  

• Elke maand versturen we een nieuwsbrief met nieuwtjes, weetjes en activiteiten. Ook zetten we in 
elke nieuwsbrief een ondernemer in het zonnetje door middel van het ondernemersinterview. Een 
mooie kans voor onze leden (nieuw én bestaand) om zichzelf voor te stellen. Heb jij er nog niet in 
gestaan? Laat het ons weten? Wij nemen graag met jou dit interview af. 

Tot slot 
Voor 2020 hebben we weer genoeg leuke ideeën voor netwerkmogelijkheden. Ons doel is om een 
afwisselend programma voor 2020 samen te stellen, zodat elk lid kan én wil aansluiten. Iets waarop 
we vertrouwen, dat dat ook voor 2020 weer gaat lukken. Suggesties zijn altijd welkom!  
Wanneer plannen concreter worden, laten we dit uiteraard weten via de nieuwsbrief. Daarnaast 
worden onze activiteiten altijd vermeld op onze agenda op de website.  
 
Heb jij zin om mee te werken aan de invulling van ons programma? Er zijn een aantal commissieleden 
die ons helaas gaan verlaten. Hulp is zeer welkom en dus zijn wij op zoek naar leden die onze 
commissie komen versterken.  
 
Commissie Misfits 
Het doel van deze commissie is om iedere startende ondernemer uit gemeente Uden en omstreken te 
ondersteunen bij het vinden van zijn of haar weg om zijn of haar ondernemersdroom te 
verwezenlijken. Dit doen we d.m.v. netwerken, evenementen organiseren, kennisdeling te promoten, 
coaching, begeleiding en online platform. 
 
Wat gaat Misfits in 2020 doen? 

• Ontvangen en wegwijs maken van startende ondernemers via het startersloket, bemand door 
Startup Officer 

• Iedere maand fysieke netwerkbijeenkomsten 
• 2x per jaar Green meets Grey evenement 
• Vormgeven, onderhouden en laden van Online Starters Platform 
• Jaarlijkse Starterswedstrijd 
• Koppelen starters aan gevestigde ondernemer als coach 
• Bouwen aan community voor starters en koppeling met gevestigde ondernemers 

 
 
 
 
 
 


